
 
 

Reglement  
Kadervormingssubsidie 

 

Definitie 
 
Artikel 1 
De gemeente verleent een subsidie aan alle erkende jeugdverenigingen, jeugdhuizen, leden van het dagelijks bestuur 
van de jeugdraad en speelpleinwerkingen van de gemeente Lochristi voor het volgen van kadervorming1.  
De subsidie bedraagt in principe 50% van de deelnamekosten. 
 

Toepassingsgebied 
 
Artikel 2 
Alle erkende jeugdverenigingen, jeugdhuizen, leden van het dagelijks bestuur van de jeugdraad en speelpleinwerkingen 
van de gemeente Lochristi komen in aanmerking voor deze subsidie. 
 

Voorwaarden 
 
Artikel 3 
Volgende vorming komt in aanmerking voor de kadervormingssubsidie:  

 Elke cursus, eventueel gevolgd door een stage, die leidt tot het behalen van het attest animator, hoofdanimator, 
instructeur of hoofdinstructeur, erkend door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 

 Elke cursus/vorming gegeven door een landelijke of provinciale organisatie of vereniging met een inhoud die 
bijdraagt tot het begeleiden van de leden binnen de vereniging. Bij twijfel oordeelt het college van burgemeester 
en schepenen, op advies van de jeugdraad. 

 
Artikel 4 
Enkel de deelnamekosten kunnen worden gesubsidieerd, niet de reiskosten of andere onkosten.  
 
Artikel 5 
Een cursist die reeds van een andere instantie een toelage ontvangt, komt niet meer in aanmerking voor deze subsidie.  
 
Artikel 6 
De jeugdvereniging, het jeugdhuis, het dagelijks bestuur van de jeugdraad of de speelpleinwerking gebruikt de 
ontvangen kadervormingssubsidie om de door de cursist gemaakte deelnamekost terug te betalen. Indien dit niet 
gebeurt, zal het gesubsidieerde bedrag voor kadervorming het volgende werkjaar worden afgetrokken van de 
werkingstoelage. 
 
Artikel 7 
De subsidie wordt als volgt berekend: 

a) De jeugdvereniging, het jeugdhuis, de speelpleinwerking of het dagelijks bestuur van de jeugdraad vult 
volgende gegevens in op het aanvraagformulier: naam en rekeningnummer.  
Per persoon die kadervorming volgde en per cursus vult men eveneens volgende gegevens in op het 
aanvraagformulier : naam van de cursist, officiële naam van de gevolgde cursus, datum van de cursus, 
deelnamekost van de cursus.  

b) Indien dit wordt opgevraagd door het gemeentebestuur, moet men voor elke cursist kunnen aantonen dat hij/zij 
lid is van de jeugdvereniging, het jeugdhuis, het dagelijks bestuur van de jeugdraad of de speelpleinwerking.  

c) Er dient een officieel deelnamebewijs voor elke gevolgde cursus bij de aanvraag bezorgd worden.  
d) De deelnamekosten van alle gevolgde cursussen worden opgeteld.  

 

                                                 
1 Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn 

met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven. 



 Indien het totaal gevraagde bedrag (= 50% van de kosten) voor de cursussen samen, het in het budget 
voorziene krediet niet overschrijdt, wordt 50% van de in aanmerking komende kosten gesubsidieerd. 

 Indien het totaal gevraagde bedrag (= 50% van de kosten) voor de cursussen het budget overschrijdt, dan 
wordt het in het budget voorziene krediet verdeeld evenredig met de in aanmerking komende kosten. 

 
Procedure 
 
Artikel 8 
Om kadervormingssubsidie te bekomen is het verplicht vóór 31 augustus het ingevulde aanvraagformulier (slaande op 
het voorbije werkjaar dat loopt van 16 augustus tot 15 augustus) én de nodige bewijsstukken te bezorgen aan de 
jeugddienst.  
Aanvragen gebeuren bij de jeugddienst van Lochristi.  Aanvraagformulieren kan je aanvragen via 
jeugddienst@lochristi.be 
  
Artikel 9 
De jeugdvereniging, het jeugdhuis, de speelpleinwerking of het dagelijks bestuur van de jeugdraad die/dat geen 
aanvraagformulier indient voor 31 augustus zal geen kadervormingsubsidies ontvangen.  
 
Artikel 10 
De jeugddienst bezorgt de gecontroleerde en in orde bevonden aanvragen aan het college van burgemeester en 
schepenen die ze doorgeeft aan de financiële dienst voor uitbetaling. De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de 
bankrekening vermeld op het aanvraagformulier. De uitbetaling van de subsidie gebeurt  in principe voor 31 december 
van het desbetreffende jaar. 
 
Andere bepalingen 
 
Artikel 11 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden geregeld 
door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de jeugdraad / jeugddienst. 
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